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 (سيستم بانکی شهر تهران: مورد مطالعه)
 

فناوری اطالعات، دانشگاه دانشجوی دكتری مدیریت  (نویسنده مسئول) * روح اله كوثری لنگری -1

 r.kosari@bankmellat.ir: پست الكترونیكی، آزاد اسالمی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و ، دكتر علیرضا پورابراهیمی -2

 poorebrahimi@gmail.com: پست الكترونیكی، نتحقیقات، تهران، ایرا

 

پیامدهای رفتاری های اطالعاتی بر سیست هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بكارگیری  -چکيده 

مدیران از ( نفر  11)در این راستا، تعداد . باشدمصرف كنندگان آن در سیست  بانكی شهر تهران می

ها از پرسشنامه محقق آوری دادهبرای جمع. شعب به عنوان نمونه آماری پژوهش در نظر گرفته شدند

روایی پرسشنامه، با استفاده از روایی . های اطالعاتی و پیامدهای رفتاری استفاده شدساخته سیست 

تجزیه و تحلیل . ت آمدبه دس 14/1قضاوتی توسط اساتید تایید شد و پایایی از طریق آلفای كرونباخ 

ای، تحلیل واریانس فریدمن، های كلوموگروف اسمیرنوف، آزمون دوجملهها با استفاده از آزمونداده

 SPSSافزاربا كمت نرم از ضریب شدت اثر گوپروفآزمون كای دو و برای تعیین میزان متغییرها 

های اطالعاتی بر پیامدهای رفتاری نتایج نشان داد تمامی عوامل و متغیرهای سیست . انجام گرفت  20

 .های فرعی دوم، سوم، هشت  و نه  تاثیر داردمدیران بجز فرضیه

، پیامدهای 2های اطالعاتی، سیست  اطالعاتی مدیریت، سیست 1فناوری اطالعات: های کليدیواژه

 7رفتاری

 

 مقدمه -1

 هاسازمان رویپیش فراوانی را هایگالش اطالعات، عصر ضرورت عنوان به اطالعاتی هایسیست 

 اهداف به رسیدن در كارایی اطالعاتی افزایش هایسیست  توسعه از هدف اساساً .است داده قرار

امروزه هشتاد درصد كار روزانه مدیران صرف  .(Chin & Niehoff 2003)است  وكار كسب

                                                             
1. Information Technology(IT) 

2 . Management Information System 

3 . Behavioral Issues 
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اطالعات در دامنه وسیعی  جمله دریافت اطالعات، برقراری ارتباط و بكارگیری از شود،اطالعات می

هایی باید وجود های سازمان است، سیست كه اطالعات مبنای تمام فعالیتاز آنجایی. از امور مختلف

ها ایجاد اطمینان از ارائه اطالعات هدف این سیست . داشته باشند كه اطالعات را تولید و مدیریت كنند

های هایی، سیست گنین سیست . فاده استستقابل ا صحیح و قابل اطمینان در مواقع مورد نیاز، در شكل

های اطالعاتی را نه فقط به منظور بقا بلكه برای ها سیست از این رو بسیاری از شركت. اطالعات هستند

ها به در سازمان .گیرندهای استراتژیت در یت محیط تجاری بسیار رقابتی به كار میدستیابی به مزیت

های مدیریت گیریو مشكالت، نیاز به اطالعات و آمار و ارقام در تصمی سبب رویارویی با مسائل 

گه به موقع در اختیار مدیران اطالعات صحیح و جامع گنان. شودبیش از هر زمان دیگر احساس می

بنابراین ( 1733نژاد رضایی. )قرار گیرد، خطر اتخاذ تصمیمات نادرست را به حداقل خواهد رساند

بندی، پرداز  و تحلیل آوری، طبقهزی باید انواع اطالعات مورد نیاز مدیریت را جمعهای امروسازمان

برای تامین گنین اطالعاتی، امروزه از كامپیوتر . كرده، آنرا به سرعت در اختیار مدیران قرار دهند

یكویی ن)اند تری یافتههای اطالعاتی مدیریت در این راستا كاربرد گستردهشود و سیست استفاده می

  (.1713زاده، یزدی فیض آبادی مقدم، حسن

های مه  تلقی های سازمان و از منابع حیاتی و ورودیگیری جز داراییاطالعات در فرآیند تصمی 

-تر باشد، بیشتر احتمال دارد كه در آن سازمان تصمی هر قدر سازمانی از نظر اطالعات غنی. شودمی

ای ها جنبه ذهنی، تصادفی و سلیقهخال و بدون اطالعات، تصمی  در دنیای. تری اتخاذ شودهای صحیح

و ( شودجایی كه امروزه تمام مسایل مدیریت با دید علمی نگریسته می)كند، نه جنبه علمی پیدا می

 سیست  نوعی مدیریت اطالعاتی سیست  یت .طبیعتا گنین تصمیماتی همراه با خطرات زیاد خواهد بود

 گیریتصمی  و كنترل ریزی،وظایف برنامه در كه است سازمان مدیریت طحس در اطالعاتی موجود

 مبنای .(Jyh-Jeng, Chang 2006)ساند رمی یاری را مدیران خالصه، هایآوردن گزار  فراه  با

 از ما تصمیمات و ها، ترجیحاتانتخاب .خودماست رفتار ما هایتصمی  از بسیاری

 ناخودآگاه شناختی فرآیندهای و وكارها ساز از طریق را خود اثر كه متأثرند اطالعاتی

این انتخاب بر مبنای قضاوت و برآوردهای ذهنی و با كمت اطالعات عینی . كنندمی گوناگون اعمال

پذیرد هایی كه ممكن است در دسترس تصمی  گیرندگان و اداره كنندگان باشد، صورت میو واقعیت

(Gorge 2001.) 
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 نظری و پيشينه تحقيقبر مبانی مروری  -2

 سيستم اطالعاتی -2-1

آوری یا بازیابی، باشد كه اطالعات را جمعای از اجزای وابسته به ه  میسیست  اطالعاتی مجموعه

های سیست . گیری و كنترل سازمان پشتیبانی كندكند تا فرآیند تصمی پرداز ، ذخیره و توزیع می

های اطالعاتی نیازمند شناخت سازمان، تفاده موثر از سیست ها هستند، اساطالعاتی فراتر از رایانه

 (.Gorge 2001)باشد ها میكه شكل دهنده سیست آوری اطالعات است مدیریت و فن
 

 سيستم اطالعاتی مدیریت -2-2

های نسل جدید از آن را تولید كردند و با استفاده از تراشه 1924تولیدكنندگان رایانه در سال 

تولید اطالعات برای »ترین كاربرد آن را پردازی را وسعت بخشیدند و مه امكان دادهسیلیكونی 

این واژه خیلی زود مقبولیت عام یافت و جای خود را در (. Burch 2004) معرفی كردند« مدیریت

های مبتنی بر سیست  اطالعات مدیریت یكی از سیست . های مرتبط باز كردمتون مدیریت و سایر نظام

وقتی . دهدگیری در اختیار آنان قرار میكامپیوتر است كه اطالعت مورد نیاز مدیران را جهت تصمی 

گیرد ها نیز مفید نیستند در اختیار  قرار میآن های زیادی كه اكثراًخواهد تصمی  بگیرد دادهمدیر می

ز طریق یت سیست  تكنولوژی تنها ا. دار شده و به اطالعات تبدیل شوندها باید مفید و معنیاین داده

های اند كه با سیست ها دریافتهسازمان. ها استفاده مناسب كردتوان از دادهاطالعاتی مناسب است كه می

اند اطالعاتی جداگانه و مجزا كه به منظور حل مشكل خاصی برای یت واحد مشخص تنظی  شده

انسانی، عملیات و تكنولوژی را  به نیروی توان به خوبی عمل كرد و الزم است كه اطالعات مربوطنمی

های اطالعاتی به ها مشخص باشند، سیست وقتی هدف. یكپارگه ساخته و در استراتژی سازمان راه بیاید

 .(Burch 2004) هایشان نائل شوندكنند تا به هدفمدیران كمت می
 

 اطالعاتی هایسيستم موفقيت متغيرهای -2-3

داز  ت كه بطور جامع و كلی، نیازهای پراس اییكپارگه افزارینرم سیست  معموالً اطالعاتی، سیست 

ها سازد دادهكند و مدیران و كاركنان را قادر میاطالعات را برای اهداف مختلف در سازمان مرتفع می

 ,Hair, Joseph) ای به طور كارا و اثربخش مدیریت كنندهای مختلف وظیفهو اطالعات را در حوزه

Black, Anderson 2006).  های اطالعاتی مفهومی پویاست كه ابعاد مختلفی را بكارگیری سیست

-هزینه) های عملیاتیشاخص -2 بهتر گیریشاخص تجاری تصمی  -1: این ابعاد عبارتند از. دارد دربر
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 -7( ای، سطوح موجودی كاال و غیرههای دورههای بدون خطا، زمانهای كاركنان، برآوردن سفار 

(. كیفیت اطالعات، بكارگیری موثر اطالعات، رضایت كاربر از اطالعات و غیره) فیت اطالعاتیظر

(Markus, Tanis 2000)  های اطالعاتی را براساس مدل موفقیت سیست  مدل موفقیت سیست

پیشنهاد دادند، كه شامل كیفیت سیست ، كیفیت اطالعات، ( DeLone, McLean 1992) اطالعاتی

 Markus, Tanis) سیست ، رضایت كاربر، اثر فردی و اثر سازمانی است و با توجه به تحقیقكاربرد 

سیست  اطالعاتی، اثربخشی  ، كیفیت(Ronald's 2001) و مدل موفقیت سیست  اطالعاتی (2000

 .فرآیند عملیاتی و عملكرد مالی را به عنوان عوامل موفقیت اطالعاتی در نظر گرفتند
 

 دهای رفتاریمفهوم پيام -2-4

ها افراد درگیر استفاده واقعی یا بالقوه از اقالم هایی هستند كه در آنرفتار فعالیت: بركمن و گیلسون

ویكلی و . شود، هستندها و محیط سازمان میمختلف سازمان كه شامل محصوالت، خدمات، ایده

خرید، استفاده و دورانداختن های فیزیكی، احساسی و ذهنی كه افراد هنگام انتخاب، فعالیت: سایمون

هاوكینز مصرف . ها هستندهای خود درگیر آنكاالها و خدمات در جهت ارضای نیازها و خواسته

آوری داند كه به جمعمی( افراد، خانواده، خانوار یا شركت) گیریكننده را یت واحد تصمی 

موجود پرداخته و جهت دستیابی به در پرتو موقعیت ( آگاهانه یا ناآگاهانه) هااطالعات و پرداز  آن

موون رفتار مصرف كننده را مطالعه واحدهای خرید و . كندرضایت و بهبود سبت زندگی اقدام می

 كندتعریف میها فرآیندهای مبادله مشمول در خرید، مصرف و دورانداختن كاالها، خدمات و ایده

 (.1712 صمدی،)
 

 مدل مفهومی پژوهش -3

های رفتار مدیران منجر به ایجاد ارتباط میان او و سیست  به عنوان یكی از مولفه در این مقاله رضایت

از سوی دیگر در هنگام استفاده از خدمات . شود و طبق تحقیق مهمترین مولفه استاطالعاتی می

گیری مدیران اعتماد نیز مساله مهمی است و لذا های اطالعاتی به دلیل دخیل بودن در تصمی سیست 

های اطالعاتی بررسی شود از دیگر سو وفاداری مدیران رابطه میان اعتماد و بكارگیری سیست  باید

های اطالعاتی های اطالعاتی است  كه در سطح عالی آن مدیران برای همیشه با سیست نسبت به سیست 

العاتی از های اطكند لذا این مولفه در هنگام استفاده از سیست شوند و از آن حمایت میموافق می

 .طراحی گردید( 1) اهمیت باالیی برخوردار است لذا مدل پژوهش به صورت شكل



 

 9215فروردین و اردیبهشت   ،22و  22شماره               های مدیریت و حسابداری  ماهنامه پژوهش

 

32 

 

 
 مدل مفهومی تحقیق. 1شكل 

 

 فرضيات تحقيق

 .سیست  اطالعاتی بر پیامدهای رفتاری مدیران موثر است :فرضیه اصلی

 :فرضیه های فرعی

 .كیفیت اطالعات بر رضایت مدیران موثر است

 .وفاداری مدیران موثر استكیفیت اطالعات بر 

 .كیفیت اطالعات بر اعتماد مدیران موثر است

 .كیفیت سیست  بر رضایت مدیران موثر است

 .كیفیت سیست  بر وفاداری مدیران موثر است

 .كیفیت سیست  بر اعتماد مدیران موثر است

 .كیفیت خدمات بر رضایت مدیران موثر است

 .استكیفیت خدمات بر وفاداری مدیران موثر 

 .كیفیت خدمات بر اعتماد مدیران موثر است

 

 روش شناسی پژوهش -4

كاربردی و از نظر رو  اجرا  هدف، از نظر ورو  تحقیق در این پژوهش، رو  مطالعه موردی 

بررسی تاثیر بكارگیری  درباره هافرضیه آزمون منظور به پژوهش این در .ای غیرآزمایشی استمطالعه
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فریدمن و ضریب  آزمون  كای دو، پژوهش رو  بر پیامدهای رفتاری ازهای اطالعاتی سیست 

جامعه آماری و نمونه  .شد آوریجمع طریق پرسشنامه از میدانی هایداده شده و استفاده گوپروف

 .باشدآماری پژوهش سیست  بانكی شهر تهران می جامعه: آماری
 

 گيریشيوه نمونه -4-1

گیری موضوع پژوهش و جامعه آماری مورد مطالعه از رو  نمونه در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت

برای تحت پوشش قرار دادن جامعه آماری مورد نظر بدین صورت . در دسترس استفاده شده است

توزیع پرسشنامه ( به شكل دسترس ب( مدیران)انتخاب پاسخگویان( الف: موردتوجه قرار گرفته است

 .در بین اعضاء منتخب

 مارینمونه آ -4-2

  11كوكران  فرمول از استفاده با و غیرآزمایشی تحقیقات گیرینمونه رو  از استفاده با نمونه تعداد

میان  و تكثیر پرسشنامه 11 تعداد آن، نقایص رفع و پرسشنامه مقدماتی تست انجام از پس. نفر است

پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق بر اساس ادبیات : روایی و اعتبار پرسشنامه .گردید توزیع مدیران

سه تن از اساتید از موضوع و با مطالعه گند پرسشنامه در تحقیقات مشابه تنظی  شده است، عالوه بر این 

هدف از سنجش اعتبار . مورد تایید قرار گرفت مربوطه نظرخواهی شد و در نتیجه، روایی پرسشنامه

در تحقیق . گیری مكرر در شرایط مشابه نتایج همسانی به دست آیدپرسشنامه این است كه در اندازه

بود   17/1ها بهره گرفته شده است و نتیجه حاضر از تكنیت آلفای كرونباخ برای سنجش پایایی مقیاس

 .سشنامه دارای اعتبار استبیشتر است بنابراین پر 3/1و گون از 
 

 پژوهش هایداده تحليل -5

 ازدهد كه نتایج نشان می. برای سنجش وضعیت جمعیت شناختی اعضای نمونه سه سوال مطرح شد

اند؛ درصد مرد بوده 1/11و  زن پژوهش در كنندگان مشاركت درصد از 1/11جنسیتی،  وضعیت نظر

درصد  1/21و  سال 11تا 41بین درصد 2/14سال و  41 تا 71 بین درصد 7/13سنی،  وضعیت نظر از

لیسانس و درصد فوق 9/11 لیسانس، درصد 2/23تحصیالت،  از نظر. اندسال به باالسن داشته 11از 

 .درصد دكتری بودند 9/17
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 بررسی فرضيات پژوهش

 .اطالعاتی بر پیامدهای رفتاری مدیران تاثیر دارد بكارگیری سیست  :بررسی فرضیه اصلی تحقیق

 .  بكارگیری سیست  اطالعاتی بر پیامدهای رفتاری مدیران تاثیر ندارد:  H0فرض 

   بكارگیری سیست  اطالعاتی بر پیامدهای رفتاری مدیران تاثیر دارد             :  H1فرض

 
 ای فرضیه اصلی محاسبات آزمون دوجمله(: 1)جدول 

Binomial Test 

  Category N 
Observed 

Prop. 

Test 

Prop. 

Asymp. Sig. 

(1-tailed) 

پیامدهای 

رفتاری 

 مدیران

Group 1 <= 3 72 .38 21. .038a 

Group 2 > 3 17 .62   

Total  11 1.00   

از ( 21/1)بوده و همچنین نسبت مفروض آزمون  11/1تر از  دار كوگت با توجه به اینكه سطح معنا

فرض صفر رد و فرض مقابل آن مورد % 91با احتمال بزرگتر است، پس ( 21/1)نسبت مشاهده شده 

آزمون  .داردبكارگیری سیست  اطالعاتی باز بر پیامدهای رفتاری مدیران تاثیر لذا . گیردتایید قرار می

 . شوداز نتایج این جدول در محاسبه ضریب شدت اثر گوپروف استفاده می: تحلیل واریانس فریدمن
 

 (پاسخ به سوال فرضیه اصلی) محاسبات آزمون تحلیل واریانس فریدمن پرسشنامه(: 2)جدول 

 های طيف پاسخ گزینه   های پرسشنامه پرسش

 خیلی زیاد زیاد متوسط ك  خیلی ك  پرسش  شماره ردیف

1 19 11 11 21 27 17 

2 21 22 17 1 71 11 

7 21 71 11 1 11 22 

4 22 27 9 13 11 21 

1 27 21 2 21 19 12 

2 24 71 3 12 9 22 

3 21 12 21 1 24 12 

1 22 29 1 14 11 19 

 144 151 115 81 181 671 نتایج
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واریانس فریدمن، نتایج تحلیل آماری این پرسشنامه به با استفاده از نتایج آزمون تحلیل : دو آزمون كای

لذا . بوده است 11/1داری كه كمتر از  و سطح معنی 2با توجه به جدول . شرح ذیل به دست آمده است

 .بكارگیری سیست  اطالعاتی بر پیامدهای رفتاری مدیران تاثیر دارد

 دو فرضیه اصلی  محاسبات آزمون كای(: 7)جدول 

 

 

 

 

 

 :متغیرها با استفاده از ضریب شدت اثر گوپروف( شدت اثر)ضریب همبستگی   محاسبه

   
   

        
      

باشد و میبكارگیری سیست  اطالعاتی بر پیامدهای رفتاری مدیران مؤید تاثیر p مثبت بودن مقدار 

 .    بوده است 31/1شدت اثر آن 
   

   .بكارگیری كیفیت اطالعات بر رضایت مدیران تاثیر دارد :بررسی فرضیه فرعی اول

   .بكارگیری كیفیت اطالعات بر رضایت مدیران تاثیر ندارد: H0 فرض 

   .بكارگیری كیفیت اطالعات بر رضایت مدیران تاثیر دارد:   H1فرض

 

 ای فرضیه فرعی اول  محاسبات آزمون دوجمله(: 4)جدول 

Binomial Test 

  Category N 
Observed 

Prop. 
Test 
Prop. 

Asymp. Sig. 
(1-tailed) 

رضایت 

 مدیران

Group 1 <= 3 72 .43 21. .043a 

Group 2 > 3 49 .57   

Total  11 1.00   

 
از ( 21/1)بوده و همچنین نسبت مفروض آزمون  11/1تر از  دار كوگت با توجه به اینكه سطح معنا

فرض صفر رد و فرض مقابل آن مورد % 91با احتمال بزرگتر است، پس ( 47/1)نسبت مشاهده شده 

 متغيراصلی 

   111/219a
 

 4 درجه آزادی

 172/1 سطح معناداری
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 آزمون تحلیل .بكارگیری كیفیت اطالعات بر رضایت مدیران تاثیر داردلذا . گیردتایید قرار می

 . شود از نتایج این جدول در محاسبه ضریب شدت اثر گوپروف استفاده می: واریانس فریدمن
 

 (پاسخ به پاسخ فرضیه فرعی اول )محاسبات آزمون تحلیل واریانس فریدمن پرسشنامه (: 1)جدول 

 های طيف پاسخ گزینه   های پرسشنامه پرسش

 زیادخیلی  زیاد متوسط ك  خیلی ك  پرسش  شماره ردیف

1 14 22 11 3 12 22 

2 11 74 2 9 11 21 

7 12 27 14 12 1 24 

4 13 11 23 11 19 2 

1 11 1 27 21 2 21 

 111 56 75 88 112 422 نتایج

 

با استفاده از نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن، نتایج تحلیل آماری این پرسشنامه : دو آزمون كای 

. بوده است 11/1داری كه كمتر از  و سطح معنی 1با توجه به جدول . به شرح ذیل به دست آمده است

 .بكارگیری كیفیت اطالعات بر رضایت مدیران تاثیر داردلذا 
 

 دو فرضیه فرعی اول  محاسبات آزمون كای(: 2)جدول 

 متغيراصلی 

   111/322 a 

 4 درجه آزادی

 121/1 سطح معناداری

 :متغیرها با استفاده از ضریب شدت اثر گوپروف ( شدت اثر)ضریب همبستگی   محاسبه

   
   

       
      

باشد و شدت می آنهابكارگیری كیفیت اطالعات بر رضایت مدیران مؤید تاثیر p مثبت بودن مقدار 

 .بوده است 92/1اثر آن 

 

   .بكارگیری كیفیت اطالعات بر وفاداری مدیران تاثیر دارد :بررسی فرضیه فرعی دوم
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   .بكارگیری كیفیت اطالعات بر وفاداری مدیران تاثیر ندارد: H0 فرض 

   .وفاداری مدیران تاثیر دارد بكارگیری كیفیت اطالعات بر:  H1فرض
 

 ای فرضیه فرعی دوم  محاسبات آزمون دوجمله(: 3)جدول 

Binomial Test 

  Category N 
Observed 

Prop. 

Test 

Prop. 

Asymp. Sig. 

(1-tailed) 

 وفاداری

 مدیران

Group 1 <= 3 17 .62 21. .062a 

Group 2 > 3 72 .38   

Total  11 1.00   

 

( 21/1)بوده و همچنین نسبت مفروض آزمون  11/1از   دار بزرگتر با توجه به سطح معنا :آزموننتیجه 

فرض صفر پذیرفته و فرض مقابل رد % 91با احتمال تر است، پس كوگت( 22/1)از نسبت مشاهده شده 

   .بكارگیری كیفیت اطالعات بر وفاداری مدیران تاثیر نداردلذا . شودمی
 

   .بكارگیری كیفیت اطالعات بر اعتماد مدیران تاثیر دارد :فرعی سومبررسی فرضیه 

   .بكارگیری كیفیت اطالعات بر اعتماد مدیران تاثیر ندارد: H0 فرض 

   .بكارگیری كیفیت اطالعات بر اعتماد مدیران تاثیر دارد:  H1فرض

 ای فرضیه فرعی سوم محاسبات آزمون دوجمله(: 1)جدول 

Binomial Test 

  Category N 
Observed 

Prop. 

Test 

Prop. 

Asymp. Sig. 

(1-tailed) 

 اعتماد

 مدیران

Group 1 <= 3 11 .68 21. .068a 

Group 2 > 3 23 .28   

Total  11 1.00   

بوده و همچنین نسبت مفروض آزمون  11/1از   دار بزرگتر با توجه به اینكه سطح معنا :نتیجه آزمون

فرض صفر پذیرفته و فرض % 91با احتمال كوگت تر است، پس ( 21/1)از نسبت مشاهده شده( 21/1)

   .بكارگیری كیفیت اطالعات بر اعتماد مدیران تاثیر نداردلذا . مقابل رد می شود

   .بكارگیری كیفیت سیست  بر رضایت مدیران تاثیر دارد :هارمبررسی فرضیه فرعی گ

   .بكارگیری كیفیت سیست  بر رضایت مدیران تاثیر ندارد: H0 فرض 

   .بكارگیری كیفیت سیست  بر رضایت مدیران تاثیر دارد:  H1فرض
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 ای فرضیه فرعی گهارم  محاسبات آزمون دوجمله(: 9)جدول 

Binomial Test 

  Category N 
Observed 

Prop. 

Test 

Prop. 

Asymp. Sig. 

(1-tailed) 

رضایت 

 مدیران

Group 1 <= 3 79 .45 21. .045a 

Group 2 > 3 42 .55   

Total  11 1.00   

بوده و همچنین نسبت مفروض آزمون  11/1تر از  دار كوگت با توجه به سطح معنا :نتیجه آزمون

فرض صفر رد و فرض مقابل % 91با احتمال بزرگتر است، پس ( 41/1)از نسبت مشاهده شده ( 21/1)

آزمون تحلیل واریانس  .بكارگیری كیفیت سیست  بر رضایت مدیران تاثیر داردلذا . آن تایید است

 . شودتایج این جدول در محاسبه ضریب شدت اثر گوپروف استفاده میاز ن: فریدمن
 (پاسخ به سواالت فرضیه فرعی گهارم )محاسبات آزمون تحلیل واریانس فریدمن پرسشنامه (: 11)جدول 

 های طيف پاسخ گزینه   های پرسشنامه پرسش

 خیلی زیاد زیاد متوسط ك  خیلی ك  پرسش  شماره ردیف

1 1 24 13 9 21 14 

2 2 72 1 14 22 1 

7 7 27 11 3 17 71 

4 4 71 9 14 13 11 

1 1 21 11 12 22 9 

 69 113 58 53 134 417 نتایج

با استفاده از نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن ، نتایج تحلیل آماری این پرسشنامه : دو آزمون كای

. بوده است 11/1داری كه كمتر از  و سطح معنی 11با توجه به جدول . به شرح ذیل به دست آمده است

 .بكارگیری كیفیت سیست  بر رضایت مدیران تاثیر داردلذا 

 فرضیه فرعی گهارم دو  محاسبات آزمون كای(: 11)جدول 

 متغيراصلی 

   111/322 a 

 4 درجه آزادی

 122/1 سطح معناداری
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 :متغیرها با استفاده از ضریب شدت اثر گوپروف ( شدت اثر)ضریب همبستگی   محاسبه

   
   

       
      

 باشد و شدتمی آنهابكارگیری كیفیت سیست  بر رضایت مدیران مؤید تاثیر p مثبت بودن مقدار 

 .بوده است 92/1اثر آن 

   .بكارگیری كیفیت سیست  بر وفاداری مدیران تاثیر دارد :بررسی فرضیه فرعی پنج 

   .بكارگیری كیفیت سیست  بر وفاداری مدیران تاثیر ندارد: H0 فرض 

   .بكارگیری كیفیت سیست  بر وفاداری مدیران تاثیر دارد:  H1فرض
 

 ای فرضیه فرعی پنج   محاسبات آزمون دوجمله(: 12)جدول 

Binomial Test 

  Category N 
Observed 

Prop. 

Test 

Prop. 

Asymp. Sig. 

(1-tailed) 

وفاداری 

 مدیران

Group 1 <= 3 77 .38 21. .028a 

Group 2 > 3 12 .62   

Total  11 1.00   

( 21/1)و همچنین نسبت مفروض آزمون  11/1تر از  دار كوگت با توجه به سطح معنا :نتیجه آزمون

فرض صفر رد و فرض مقابل آن تایید % 91با احتمال بزرگتر است، پس ( 71/1)از نسبت مشاهده شده 

از : آزمون تحلیل واریانس فریدمن.بكارگیری كیفیت سیست  بر وفاداری مدیران تاثیر داردلذا . است

 . این جدول در محاسبه ضریب شدت اثر گوپروف استفاده می شود نتایج
 

 (پاسخ به سوال های فرضیه فرعی پنج  )محاسبات آزمون تحلیل واریانس فریدمن پرسشنامه (: 17)جدول 

 های طيف پاسخ گزینه  های پرسشنامه پرسش

 خیلی زیاد زیاد متوسط ك  خیلی ك  پرسش  شماره ردیف

1 2 71 2 13 11 21 

2 3 72 12 1 29 4 

7 1 11 11 11 11 71 

4 9 19 12 21 11 12 

1 11 71 19 9 11 11 
 85 79 59 63 128 414 نتایج
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با استفاده از نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن، نتایج تحلیل آماری این پرسشنامه به : دو آزمون كای

. بوده است 11/1داری كه كمتر از  و سطح معنی 17با توجه به جدول . شرح ذیل به دست آمده است

 .بكارگیری كیفیت سیست  بر وفاداری مدیران تاثیر داردلذا 

 دو فرضیه فرعی پنج  آزمون كایمحاسبات (: 14)جدول 

 متغیراصلی 

   111/212 a 

 4 درجه آزادی

 129/1 سطح معناداری

 :متغیرها با استفاده از ضریب شدت اثر گوپروف ( شدت اثر)ضریب همبستگی   محاسبه

   
   

       
      

باشد و شدت می آنهابكارگیری كیفیت سیست  بر وفاداری مدیران مؤید تاثیر p مثبت بودن مقدار 

 .بوده است 91/1اثر آن 
 

   .بكارگیری كیفیت سیست  بر اعتماد مدیران تاثیر دارد :بررسی فرضیه فرعی شش 

   .بكارگیری كیفیت سیست  بر اعتماد مدیران تاثیر ندارد: H0 فرض 

  .بكارگیری كیفیت سیست  بر اعتماد مدیران تاثیر دارد:  H1فرض
 

 ای فرضیه فرعی شش   محاسبات آزمون دوجمله(: 11)جدول 

Binomial Test 

  Category N 
Observed 

Prop. 

Test 

Prop. 

Asymp. Sig. 

(1-tailed) 

 اعتماد

 مدیران

Group 1 <= 3 79 .45 21. .038a 

Group 2 > 3 42 .55   

Total  11 1.00   

 

بوده و همچنین نسبت مفروض  11/1تر از  دار كوگت با توجه به اینكه سطح معنا :نتیجه آزمون

فرض صفر رد و فرض % 91با احتمال بزرگتر است، پس ( 41/1)از نسبت مشاهده شده ( 21/1)آزمون 
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آزمون تحلیل واریانس  .بكارگیری كیفیت سیست  بر اعتماد مدیران تاثیر داردلذا . مقابل تایید است

 . شود از نتایج این جدول در محاسبه ضریب شدت اثر گوپروف استفاده می: فریدمن
 

 (پاسخ به سوال فرضیه فرعی شش  )محاسبات آزمون تحلیل واریانس فریدمن پرسشنامه(: 12)جدول 

 های طيف پاسخ گزینه  های پرسشنامه پرسش

 خیلی زیاد زیاد متوسط ك  خیلی ك  پرسش  شماره ردیف

1 11 22 17 1 71 11 

2 12 71 11 1 11 22 

7 17 27 9 13 11 21 

4 14 12 21 11 12 19 

1 11 11 19 12 11 13 

 94 91 67 71 112 425 نتایج

 

با استفاده از نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن ، نتایج تحلیل آماری این پرسشنامه : دو آزمون كای

. بوده است 11/1داری كه كمتر از  و سطح معنی 12با توجه به جدول . به شرح ذیل به دست آمده است

 .بكارگیری كیفیت سیست  بر اعتماد مدیران تاثیر دارد لذا
 

 دو فرضیه فرعی شش  محاسبات آزمون كای(: 13)جدول 

 متغيراصلی 

   111/292 a 

 4 درجه آزادی

 171/1 سطح معناداری
 

 :از ضریب شدت اثر گوپروف متغیرها با استفاده ( شدت اثر)ضریب همبستگی  محاسبه

   
   

       
      

باشد و شدت اثر می آنهابكارگیری كیفیت سیست  بر اعتماد مدیران مؤید تاثیر p مثبت بودن مقدار 

 .بوده است 19/1آن 

   .بكارگیری كیفیت خدمات بر رضایت مدیران تاثیر دارد :بررسی فرضیه فرعی هفت 
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   .بر رضایت مدیران تاثیر نداردبكارگیری كیفیت خدمات : H0 فرض 

   .بكارگیری كیفیت خدمات بر رضایت مدیران تاثیر دارد:   H1فرض
 

 ای فرضیه فرعی گهارم  محاسبات آزمون دوجمله(: 11)جدول 

Binomial Test 

  Category N 
Observed 

Prop. 

Test 

Prop. 

Asymp. Sig. 

(1-tailed) 

رضایت 

 مدیران

Group 1 <= 3 13 .19 21. .010a 

Group 2 > 3 21 .81   

Total  11 1.00   
 

بوده و همچنین نسبت مفروض  11/1تر از  دار كوگت با توجه به اینكه سطح معنا :نتیجه آزمون

فرض صفر رد و فرض % 91با احتمال بزرگتر است، پس ( 19/1)از نسبت مشاهده شده ( 21/1)آزمون 

  .خدمات بر رضایت مدیران تاثیر داردبكارگیری كیفیت لذا . مقابل آن است
 

 (های فرضیه فرعی هفت  پاسخ به سوال)محاسبات آزمون تحلیل واریانس فریدمن پرسشنامه (: 19)جدول 

 های طيف پاسخ گزینه   های پرسشنامه پرسش

 خیلی زیاد زیاد متوسط ك  خیلی ك  پرسش  شماره ردیف

1 12 24 11 9 21 17 

2 17 11 27 3 12 21 

7 14 29 14 11 22 1 

4 11 77 12 19 4 12 

1 12 71 11 13 2 21 

2 13 21 3 14 22 11 

3 11 21 12 9 27 13 

 113 118 91 111 182 594 نتایج

با استفاده از نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن، نتایج تحلیل آماری این پرسشنامه به : دو آزمون كای

. بوده است 11/1داری كه كمتر از  و سطح معنی 19با توجه به جدول . شرح ذیل به دست آمده است

 .بكارگیری كیفیت خدمات بر رضایت مدیران تاثیر داردلذا 
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 دو فرضیه فرعی هفت   زمون كایمحاسبات آ(: 21)جدول 

 متغيراصلی 

   111/114 a 

 4 درجه آزادی

 117/1 سطح معناداری
 

 :متغیرها با استفاده از ضریب شدت اثر گوپروف ( شدت اثر)محاسبه ضریب همبستگی 

   
   

       
      

باشد و شدت  می آنها بكارگیری كیفیت خدمات بر رضایت مدیرانمؤید تاثیر p مثبت بودن مقدار 

 .بوده است 12/1اثر آن 
 

   .بكارگیری كیفیت خدمات بر وفاداری مدیران تاثیر دارد :بررسی فرضیه فرعی هشت 

   .بكارگیری كیفیت خدمات بر وفاداری مدیران تاثیر ندارد: H0 فرض 

   .بكارگیری كیفیت خدمات بر وفاداری مدیران تاثیر دارد:  H1فرض

 

 ای فرضیه فرعی هشت   محاسبات آزمون دوجمله(: 21)جدول 

Binomial Test 

  Category N 
Observed 

Prop. 

Test 

Prop. 

Asymp. Sig. 

(1-tailed) 

وفاداری 

 مدیران

Group 1 <= 3 11 .68 21. .078a 

Group 2 > 3 23 .32   

Total  11 1.00   

 

بوده و همچنین نسبت مفروض آزمون  11/1دار بزرگتر از  با توجه به اینكه سطح معنا :نتیجه آزمون

فرض صفر پذیرفته شده و % 91با احتمال كوگكتر است، پس ( 21/1)از نسبت مشاهده شده ( 21/1)

بكارگیری كیفیت خدمات بر وفاداری مدیران تاثیر این به آن معناست كه . شودفرض مقابل آن رد می

   .ندارد
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   .بكارگیری كیفیت خدمات بر اعتماد مدیران تاثیر دارد: بررسی فرضیه فرعی نه 

   .بكارگیری كیفیت خدمات بر اعتماد مدیران تاثیر ندارد: H0 فرض 

   .بكارگیری كیفیت خدمات بر اعتماد مدیران تاثیر دارد:   H1فرض
 

 ای فرضیه فرعی نه   محاسبات آزمون دوجمله(: 24)جدول 

Binomial Test 

  Category N 
Observed 

Prop. 
Test 
Prop. 

Asymp. Sig. 
(1-tailed) 

اعتماد 

 مدیران

Group 1 <= 3 11 .64 21. .071a 

Group 2 > 3 27 .36   

Total  11 1.00   

 

بوده و همچنین نسبت مفروض آزمون  11/1دار بزرگتر از  با توجه به اینكه سطح معنا :نتیجه آزمون

فرض صفر پذیرفته شده و % 91با احتمال كوگكتر است، پس ( 24/1)از نسبت مشاهده شده ( 21/1)

بكارگیری كیفیت خدمات بر اعتماد مدیران تاثیر این به آن معناست كه . شودفرض مقابل آن رد می

   .ندارد

 

 گيری و پيشنهادنتيجه -6

های اطالعاتی باز بر مطالعه حاضر به منظور گستر  تحقیقات در زمینه بررسی تاثیر بكارگیری سیست 

یابی به كای دو و ضریب گوپروف برای دست پیامدهای رفتاری مدیران از طریق آزمون فریدمن،

نتایج تحقیق، با توجه به . اطالعاتی انجام شدهای ها و آینده رفتار مدیران در استفاده از سیست واكنش

های دقیق قرار ، تحت بررسی(2112) مت لین و مدل شان و یانجی كمت از تركیبی از مدل دلون و

های اطالعاتی در شعب بانت ملت شهر تهران گرفت تا پیامدهای رفتاری مدیران در استفاده از سیست 

های اطالعاتی باز بر پیامدهای رفتاری ل و متغیرهای سیست نتایج نشان داد تمامی عوام .را نشان دهد

 .های فرعی دوم، سوم، هشت  و نه  تاثیر داردمدیران بجز فرضیه

های دیگر نیز انجام دهند و نتایج شود تحقیقی با عنوان مشابه در سازمانبه پژوهشگران پیشنهاد می

های اطالعاتی باز با ند كه آیا بكارگیری سیست آن را با تحقیق حاضر مطابقت دهند تا به این بینش برس

های شود كه سیست به سایر محققان پیشنهاد می .پیامدهای رفتاری مدیران رابطه معنادار دارد یا خیر
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رضایت، اعتماد، وفاداری مقایسه كنند تا بتوانند : اطالعاتی باز را با یكی از عوامل رفتاری مدیران مانند

شود با استفاده از به سایر پژوهشگران پیشنهاد می. با این تحقیق كشف نمایندنقاط مشترک و متضاد 

. های اطالعاتی و پیامدهای رفتاری مدیران را با این تحقیق مقایسه كنندهای  تركیبی سیست سایر مدل

همین ای در بین دو سازمان دیگر شود در تحقیقات بعدی با رویكرد مقایسهبه محققان دیگر پیشنهاد می

های اطالعاتی با پیامدهای رفتاری مدیران همزمان در دو شركت تا رابطه سیست  .تحقیق را انجام دهند

گری مانند جنسیت یا شود كه متغییر تعدیلبه پژوهشگران پیشنهاد می .ای دارددیگر گه نتیجه

بتوان آنرا با همین گری در تحقیق با همین موضوع ارائه كنند كه تحصیالت را به عنوان نقش میانجی

 .تحقیق مقایسه كرد
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